Znak sprawy: S-05-17

Krosno, dnia 27.06.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa części budynku produkcyjno – magazynowego
Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000 €.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Krośnieński Inkubator Technologiczny
„KRINTECH” Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6c
38-400 Krosno
tel/fax 13 43 621 06
e-mail: biuro@krintech.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.krintech.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7
w tym:
45111300-1
45111200-0
45262520-2
45421152-4
45223500-1
45223210-1
45421100-5
45410000-4
45421146-9
45320000-6
45432210-9
45442100-8
45432110-8
45332000-3
45331000-6
45331100-7
45310000-3
45315700-5
45312311-0
45311100-1
45314300-4

Roboty budowlane
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty murowe
Ścianki działowe z płyt g-k
Konstrukcje żelbetowe
Konstrukcje stalowe
Stolarka i ślusarka
Tynkowanie
Sufity podwieszane
Roboty izolacyjne
Okładziny ścian płytami ceramicznym
Roboty malarskie
Podłogi
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalowanie oświetlenia – oprawy oświetleniowe
Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalowanie infrastruktury okablowania

2.2. Przedmiot zamówienia:
2.2.1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowy części budynku produkcyjno –
magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora technologicznego w nw. zakresie:
a) rozbiórki ścianek działowych z cegły oraz elementów betonowych,
b) wzmocnienia konstrukcji schodów,
c) wydzielenia pożarowego klatki schodowej,
d) wydzielenia pomieszczeń higieniczna sanitarnych oraz korytarzy komunikacji
ogólnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ
Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, przedmiarze robót.
Uwaga_1.
W zakresie wykończenia posadzek Zamawiający wprowadził zmiany do rozwiązań
projektowych i w miejsce projektowanych posadzek PCV wymaga wykonania
posadzek z płytek kamionkowych Gres, przy zastosowaniu na schodach płytek
stropnicowych antypoślizgowych.
Uwaga_2.
Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
dowolnego producenta, pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają
parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku
zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu
urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego
producenta.

Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm,
znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom
wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych,
minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w
dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania
materiałów.

Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do
dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

2.2.2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie
prac
fizycznych
związanych
z
robotami
budowlanymi,
a w szczególności roboty konstrukcyjne, wykończeniowe i instalacyjne.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej
kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić
dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków
opisanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu,
wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.2.2. czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy w/w. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.2.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.2.2.
Czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.2.2.
czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia
podwykonawcom.
6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia, gwarancja:
6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
a) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie robót: 15.10.2017 r.
6.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy:
Szczegółowe ustalenia zostaną zapisane w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
6.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lat gwarancji jakości
i minimum 3 lat rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu
gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania
Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.
7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
7.1.1. Określenie warunków.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
7.2.1. Określenie warunków.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
7.3.1. Określenie warunków.
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże
wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 170 000 zł
brutto, polegającej na przebudowie lub remoncie budynku przeznaczonego na
pobyt ludzi.
Jeżeli wymagane wartości robót w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą w innej
walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż
dysponuje przynajmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę jedną osobą o ww.
uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Wykonawca

obowiązany jest zapewnić stały nadzór kierownika w czasie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę, o której mowa uprawnienia
w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ
powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które
posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako
obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających
z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów
międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
7.4. Podstawy wykluczenia
Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp.
Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których
wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak podstaw
wykluczenia)

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest
złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (spełnianie
warunków udziału w postępowaniu)
10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności
zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności,
b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;

10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 7.3.1a)
SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- rodzaju,

- wartości,
- daty i miejsca wykonania,
- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje,
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

11. Poleganie na potencjale innych podmiotów
11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
11.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

12. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące
składania dokumentów i oświadczeń
a) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert
opisanych w SIWZ, po czym – wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji
rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie
wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
Pzp.
b) w tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
c) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
złożono tylko jedną ofertę brak oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej nie jest niezbędne.
d) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
e) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

14. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców
14.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom informacji o tych
podwykonawcach w oświadczeniu, które stanowi załącznik do formularza oferty
(zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
14.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
14.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca jest
obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
14.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
14.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14.6. Zasady opisane w pkt. 14.4. i 14.5. SIWZ stosuje się także wobec dalszych
podwykonawców.
14.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
14.8. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co
najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą
a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.
14.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
w trakcie realizacji części niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy
czym:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy,
2) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winna
spełniać następujące wymagania:

a) przedmiot umowy winien stanowić część przedmiotu zamówienia wynikającego
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,
b) winna
określać
kwotę
wynagrodzenia
podwykonawcy
lub
dalszego
podwykonawcy,
c) winna określać termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
d) winna zawierać numer rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) załącznikiem do umowy winien być harmonogram rzeczowo-finansowy spójny pod
względem
rzeczowego
wykonania
oraz
procentowego
finansowania
z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę zgodnie
z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,
f) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających
uzyskanie zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę/ców od wykonawcy od
dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy za wykonanie przez
podwykonawcę/ców roboty lub od dokonania przez Zamawiającego odbioru
wykonanych przez podwykonawcę/ców robót,
g) winna zawierać zapis, iż wykonawca wystawiając fakturę za roboty, które ujmują
również zakres robót wykonywany przez podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców zobowiązany będzie do dokonania stosownego podziału
należności za wykonane zakresy robót pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót. Podział ten dotyczy
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu
Zamawiającemu
potwierdzonego
za
zgodność
z
oryginałem,
przez
przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi,
h) umowa winna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego prawidłowość dokonanego ww.
podziału należności oraz o braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego,
i) winna zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót,
dostaw oraz usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za
wykonanie tych robót, dostaw oraz usług, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy
wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku przyjęcia w umowie o
podwykonawstwo cen jednostkowych za wykonane roboty, dostawy oraz usługi
wyższych niż ceny jednostkowe określone umową zawartą pomiędzy wykonawcą
a Zamawiającym, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy.
j) umowa nie może zawierać postanowień przewidujących formę tworzenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez podwykonawcę w postaci
potrącania, zatrzymania kwot z tytułu zabezpieczenia przez wykonawcę z
należności podwykonawcy za wykonane roboty, usługi lub dostawy,
k) umowa winna zawierać określone w SIWZ i wzorze umowy postanowienia
dotyczące wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia określone w SIWZ przez Zamawiającego;

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
14.10. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku:
1) niespełniającej wymagań określonych w pkt 14.9 ppkt 2,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 14.9
ppkt 3.
W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają,
iż Zamawiający zaakceptował projekt umowy.
14.11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego,
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14.12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w pkt 14.9.
ppkt 2 lub ppkt 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy.
W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.
14.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości zamówienia.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub usługi.
W przypadku, gdy w ww. umowie termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż
wyżej określony, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę w terminie do 14 dni od
daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14.14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego
w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio
zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez
Zamawiającego.

W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się
odpowiednio postanowienia pkt 14.9 – pkt 14.13.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w
zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego
złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ).
15.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy
sposób są:
1) Bogusław Kogut – Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
2) Piotr Jakieła – Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
Sposób porozumiewania się:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca – 38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6c,
b) faksem – nr.: 13 43 621 06
c) drogą elektroniczną – biuro@krintech.pl
16. Wyjaśnienia treści SIWZ
16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na
stronie internetowej.
Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.
17. Wadium i termin związania ofertą.
17.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych)
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do
jego formy. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na
rachunek Zamawiającego w banku Bank PBS O/Krosno nr 75 8642 1083 2002 8320
5068 0001.
Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale
(nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego
należy złożyć w biurze Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Żwirki
i Wigury 6c, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe
wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia
w sytuacjach określonych ustawą.
Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać
wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania
nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu
składania ofert.
Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym
wymaganiom odrzuca się.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

17.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert
18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku
polskim.
18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego
postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503
ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą
udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia
o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą
oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”.
Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za
bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę.
Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności.
18.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych
w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość
numeracji.
18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił
w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty
przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej,
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz
zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Krośnieński Inkubator Technologiczny
„KRINTECH” Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 6c
38-400 Krosno
Oferta na przetarg pn.:

Przebudowa części budynku produkcyjno – magazynowego
Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego
Nie otwierać przed 14.07.2017r. przed godziną 11.00.
Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej
złożenia).
Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą
i adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.
18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do
zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie
pełnomocnika/ów.
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika.
Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo
upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed
podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której
określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania),
a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną
ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone
wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą
przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający
ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany
jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem
zostaną odrzucone.
18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji,
wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych
kopii.
19. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert
19.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w biurze Krośnieńskiego
Inkubatora Technologicznego w Krośnie, przy ul. Żwirki i Wigury 6c, nie później niż
do dnia 14.07.2017r., do godziny 10.00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie - biurze Zamawiającego – Krosno, ul. Żwirki
i Wigury 6c, w dniu 14.07.2017r. o godz. 11.00.
19.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga
powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18
SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
19.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
20. Sposób obliczenia ceny
20.1. Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, przedmiaru robót oraz SIWZ, a zamówienie podlega rozliczeniu
ryczałtowemu.

20.2. Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:
a) zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą
SIWZ wraz z załącznikami,
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze
SIWZ wraz z załącznikami, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania
zadania m.in.:


















koszty utylizacji materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami
towarzyszącymi z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy
sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na
wniosek wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim
przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też
koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii wykonawcy.
Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Nadzoru Inwestorskiego oraz
akceptacji Koordynatora ze strony Zamawiającego i zatwierdzenia przez
Zamawiającego,
koszty
ubezpieczenia
wykonywanych
robót
budowlanych
oraz
urządzeń/materiałów od wszystkich ryzyk, które mogą wystąpić w czasie
realizacji umowy, w tym od ryzyka powodziowego oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlanomontażowych z tytułu szkód na mieniu lub osobach trzecich, jakie mogą
powstać w związku z wykonywaniem prac budowlanych na kwotę nie mniejszą
niż cena ofertowa, dowód ww. ubezpieczenia wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć przy podpisaniu umowy,
koszty zapewnienia stałych i bezpiecznych dojść do pozostałych części
budynku, położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót,
koszty wszelkich badań jakości materiałów, robót, odbiorów technicznych
wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na
dodatkowe żądanie Zamawiającego,
koszty wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich
robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
koszt dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian
wprowadzonych z inicjatywy wykonawcy,
koszty uzyskania wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na
cele budowy terenu,
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu
pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi oraz osobom
trzecim,
koszty skutecznego zabezpieczenia istniejących elementów narażonych na
uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia –
roboty prowadzone w czynnym obiekcie,
koszty zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in.
oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót
,
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą
wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww.
zamówieniem oraz podyktowane przepisami technicznymi i prawnymi,
c) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,
d) cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem wykonawca wpisze w stosownym
punkcie formularza oferty,
e) załączony przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy;
Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt
prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany,
wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może więc żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 K.c.).
Wykonawca
przed
podpisaniem
umowy
obowiązany
jest
przedłożyć
Zamawiającemu kosztorys sporządzony zgodnie z nw. wytycznymi.
Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu sporządzenia harmonogramu oraz
do określenia wartości poszczególnych sprzętów, urządzeń i robót w celu wystawienia
dowodu przyjęcia środka trwałego OT.
20.3. Kosztorys powinien zawierać:
a) stronę tytułową,
b) wykaz nośników cenotwórczych (stawkę roboczogodziny oraz wysokość
zastosowanych narzutów),
c) zestawienie zbiorcze kosztów z podziałem na elementy,
d) kosztorys uproszczony lub szczegółowy z podaniem cen jednostkowych
uwzględniających wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z podaniem ilości
jednostek oraz wyliczonej ich wartości,
e) zestawienie ilościowe i ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu
w przypadku kosztorysu uproszczonego,
f) podsumowanie.
Zamawiający informuje, że przypadku gdy w opisie danej pozycji przedmiaru robót
pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio oznaczone (na przykład przez
wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać w kosztorysie ofertowym typ
oferowanego przez siebie materiału, maszyny, urządzenia itp.

20.4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek
wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej
treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w
treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych

omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty.
20.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj)
towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy
złożyć w druku oferty.
21. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
22. Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60 %
W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
P = [Cmin: C] x 60
gdzie:
P – liczba punktów
Cmin – cena najniższa
C – cena badana
2) wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy –
8%
W kryterium „wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy” punkty przyznawane będą za oferowaną przez wykonawców wysokość kar
umownych określonych we wzorze umowy:
- w wysokości 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 0 pkt,
- w wysokości 0,04 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 2 pkt,
- w wysokości 0,06 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 4 pkt,
- w wysokości 0,08 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 6 pkt,
- w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – 8 pkt;

Uwaga: maksymalna wysokość kar umownych jaka będzie podlegała punktacji
wynosi 0,10 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
Minimalna wysokość kar umownych określona przez Zamawiającego wynosi
0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

3) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 32 %
W kryterium „długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady” zostanie
zastosowana następująca metoda punktacji:
- zaoferowanie co najmniej 5-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady –
32 pkt.
- zaoferowanie co najmniej 4-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady –
16 pkt.

Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady jaka
będzie podlegała punktacji wynosi 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres
gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 5 lat otrzyma maksymalną
liczbę punktów.
Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawców minimum 3 lat okresu
gwarancji jakości i rękojmi za wady (niepunktowane).
Brak podania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający
potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji
jakości i rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w
SIWZ uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych we wszystkich
ww. kryteriach).

23. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:
a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy
mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego
części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,
2) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności:
a) rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny ofertowej – poprzez uznanie za
prawidłowy zapis słowny,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.

24. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie
ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
25. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26. Formalności dotyczące podpisania umowy
26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą
elektroniczną.
26.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie krótszym od powyższego, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania
na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.

26.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie krótszym od powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
26.4. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi
wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio
przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą
swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.
26.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
27. Istotne zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym
zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub
opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
c) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów
budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do
przekazania takich dokumentów wykonawcy,
d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
e) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,
f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na
uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika
z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty
i nie jest przez niego zawiniona,
g) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ
na termin realizacji zamówienia – o czas ich realizacji;
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom
w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na
podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi
względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie;
3. Inne zmiany:
a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego
wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie
wykonawcy,

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót,
- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia,
pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa,
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) w zakresie harmonogramu rzeczowo finansowego oraz kwot przewidzianych przez
Zamawiającego na realizację zamówienia,
d) w zakresie kolejności
w harmonogramie,

i

terminów

wykonywania

robót

wskazanych

e) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy
odstąpienia od umowy;
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie
kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

28. Środki ochrony prawnej
1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
przysługuje odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą
elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności
innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych
form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.
4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
5. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany
jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego
w innej formie niż w pieniężna.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania,
3. Oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu,
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
5. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.

6. Dokumentacja projektowo - techniczna,
7. Przedmiary robót z kosztorysami nakładczymi w formatach PDF, ZUZ oraz XML,
8. Wzór umowy,

